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Woordje van de voorzitter 

Voor de leden is het seizoen al afgesloten, voor het bestuur nog niet helemaal. Wel kunnen we terugkijken 
op een geslaagd seizoen. Lessen in een prachtige nieuwe zaal met andere lestijden, aansluitend aan het 
continurooster. Willemijn is het team komen versterken en heeft naast freerunning de Move4Fun les 
opgestart. Twee nieuwe turnleidsters, Inge en Nienke, hebben de turnlessen van Margriet (en Janien) 
overgenomen. Femke heeft begin van het seizoen samen met Margriet de turnlessen gegeven. Melvin 
heeft op zijn beurt tijdelijk de lessen van Femke overgenomen, ze is inmiddels bevallen van dochter Romée. 
Linda en Willemijn hebben hun diploma freerunning niveau 2 behaald, er is een beker gewonnen bij het 
freerunnen en er zijn weer een aantal mooie medailles behaald op de turnwedstrijden. Een van deze RWS 
wedstrijden hebben we zelf georganiseerd, net als de 2 delen van het clubkampioenschap gym/turnen. 
Hiervoor hebben we onze juryleden nodig. Bij de kleutergym hebben kinderen uit de oudere groepen 
geassisteerd en er zijn 2 gediplomeerd assistentes opgeleid. Met hulp van het Rabo projectenfonds is een 
airtrack aangeschaft. De nieuwe website is de lucht ingegaan en iedereen heeft dit seizoen in het nieuwe 
gympakje gesport. We hebben een super leuk kamp gehad en een hele gezellige seizoensafsluiting. Er zijn 
foto’s, nieuwsbrieven en krantenartikelen gemaakt. En er is natuurlijk volop gesport. Iedereen die hieraan 
heeft bijgedragen wil ik hiervoor hartelijk danken! 

De voorbereidingen voor het volgend seizoen zijn al druk bezig. Het nieuwe lesrooster vindt u verderop in 
deze nieuwsbrief. De peutergym heeft weer een plekje in ons lesschema gekregen! Een aantal leden gaat 
een assistentenopleiding volgen en een aantal ouders de jurycursus. De boekjes voor de grote clubactie zijn 
besteld, er komt een instuifmiddag en de uitvoeringscommissie is gestart. We zijn er klaar voor. 

Pfff, een hele lijst als ik dit zo terug lees. Om dit te kunnen realiseren heeft de vereniging vrijwilligers en een 
actief bestuur nodig. Daarom onze oproep voor nieuwe bestuursleden. Door de verhuizing van Willemien 
zijn we met spoed op zoek naar een secretaris. Daarnaast zoeken we een algemeen lid en een aankomend 
voorzitter. Wie komt ons versterken om onze prachtige Westerborkse vereniging springlevend te houden?!  

Iedereen een hele fijne zomervakantie gewenst, 

Esther Kalsbeek 
 

Femke heeft een dochter Romée.   

Femke, haar man Roy en zoon Yvan zijn 17 juni verblijdt met de geboorte van 
Romée. Moeder en dochter maken het goed. Femke, Roy en Yvan van harte 
gefeliciteerd! 
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Linda en Willemijn geslaagd voor hun opleiding!  

Linda Wolting en Willemijn de Noord hebben de opleiding freerunning niveau 2 met een prima resultaat 
afgesloten. We hebben hen bij de seizoensafsluiting hiervoor even in het zonnetje gezet en een attentie 
namens de vereniging gegeven. Linda en Willemijn van harte gefeliciteerd! 
 

 

 

 

Clubkampioenschappen 2 juli 

Zaterdag 2 juli was het tweede deel van de clubkampioenschappen. De 

tribune zat van 9.00 uur ’s ochtends tot half twee ’s middags vol met ouders 

en andere belangstellenden die de wedstrijden met veel interesse volgden. 

Er was voor hen veel te zien. Bij elke wedstrijd was er actie op de 

onderdelen sprong, balk, brug en vloer. De oefeningen werden door alle  

deelnemers vol concentratie neergezet. De twee groepen van de turnselectie starten met hun wedstrijden. 

Daarna volgde groep 5 tot en met voortgezet onderwijs en tot slot waren groep 3 en 4 aan de beurt. 

Iedereen ontving een vaantje voor deelname en voor de nummers 1 tot en met 3 was er per leeftijdsgroep 

een medaille (zie medaille winnaars seizoen 2015 – 2016).  

Het clubkampioenschap vroeg niet alleen inspanning van onze leden. Ook de juryleden waren allemaal in 

actie. Zij moesten bij alle wedstrijden heel alert blijven om alle verschillende niveaus te jureren. Enkele 

juryleden die dit najaar met de cursus gaan starten hebben daarbij alvast gekeken bij het jureren.  
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Seizoensafsluiting 2 juli

 

Het seizoen 2015 – 2016 zit er al weer op. Zoals elk jaar hebben we het seizoen gezamenlijk afgesloten met 

een gezellige middag. Linda had daarvoor een foto puzzelspeurtocht opgezet samen met de overige leiding. 

Na een warming up zijn alle groepjes op pad gegaan. Aan de hand van foto’s moest de route gezocht 

worden. Onderweg waren er op vier plaatsen van de route spelletjes uitgezet. En onderweg werden er 

antwoorden gezocht op 15 vragen die allemaal te maken hadden met de gymvereniging VKW. De groepen 

hadden het erg naar hun zin. Helaas moesten we de route iets eerder dan gepland afbreken vanwege een 

flinke regenbui. Gelukkig kon iedereen weer vlot terug naar de MFA. Daar was voor iedereen patat en een 

ijsje. We bedanken alle ouders die zich ingezet hebben met de begeleiding van een groepje, een spel of het 

verzorgen van de catering. Mede dankzij jullie kijken we terug op een geslaagde afsluiting.     

 

 

 

Medaille winnaars seizoen 2015 - 2016  

Er zijn dit seizoen weer de nodige medailles behaald. Tijd om alle medaille winnaars even in het zonnetje te 

zetten.  

De clubkampioenen van het seizoen 2015 – 2016 zijn: Kyara Jansen (groep 3); Fenna  Vierhoven (groep 4); 

Rieke Koerts (groep 5); Kyra Hingstman (selectie groep 5); Marjet Enting (groep 6); Fine van der Vlerk 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

www.vkwgym.nl 

Nieuwsbrief 
Juli 2016 

(groep 7 en 8) en Marit Luning (voortgezet onderwijs); Esra Engberts (turnselectie groep 1); Romée 

Engberts (turnselectie groep 2), Ilse Frederiks (nieuwkomers in de turnselectie). 

Medaillewinnaars bij de RWS wedstrijden/ toestelfinales en provinciale kampioenschappen zijn: 

Kirsten Geerlig, Julia Winkel, Anouk Vredeveld, Edith van der Heiden, Romée Engberts, Myrthe Wevers. 

Medaillewinnaar bij Freerunning wedstrijd in Jubbenga: 

Max Oosterhuis 

 

   

Afscheid van Klaas, Hennie, Hillona en Willemien 

Met de afsluiting van het seizoen 2015 – 2016 nemen we ook afscheid van een aantal bestuursleden. 

Hennie Frederiks heeft tot januari 2016 de rol van secretaris vervuld en heeft nog een paar maanden als 

algemeen lid in het bestuur meegedraaid. De taken van Hennie zijn in januari door Willemien Dermois  

overgenomen. Willemien gaat echter verhuizen en stopt vanaf eind augustus als secretaris. Klaas Tielken 

draagt zijn rol als penningmeester over aan Diana Speelman. Hillona stopt als algemeen lid. We willen 

Hennie, Klaas, Hillona en Willemien bedanken voor hun enthousiaste bijdrage aan onze vereniging! 

Zoals jullie begrijpen zijn we met spoed op zoek naar een nieuwe secretaris en een nieuw algemeen lid. 

Vanaf december 2016 is de rol van voorzitter ook vacant. Lijkt het jou leuk om eraan bij te dragen dat je 

kind bij onze vereniging kan sporten? Neem dan contact op  met Esther (voorzitter@vkwgym.nl), Margriet 

(PR@vkwgym.nl),  Mirjam (leden@vkwgym.nl) of Diana (financien@vkwgym.nl). 
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Lesschema seizoen 2016 - 2017  

Het lesschema voor het nieuwe seizoen is weer gereed.  

Dag Tijd Groep leiding 

maandag 17.00 – 19.00 uur Turnselectie Inge Santing 

woensdag  14.15 – 15.00 uur Kleuters  groep 1 Linda Wolting 

woensdag  15.00 – 15.30 uur Peuters Linda Wolting 

woensdag  15.30 – 16.15 uur  Kleuters  groep 2 Linda Wolting 

woensdag 16.15 – 17.15 uur Groepen 3 en 4 Linda Wolting 

woensdag 17.15 – 18.15 uur Groepen 5 en 6 Femke Laroo 

woensdag  18.15 – 19.15 uur Groepen 7 en 8 Femke Laroo 

woensdag  19.15 – 20.15 uur Voortgezet onderwijs Femke Laroo 

donderdag 14.15 – 15.00 uur Move4FUN Willemijn de Noord 

donderdag 15.15 – 16.00 uur Freerunning groep 1 Willemijn de Noord en Melvin Greveling 

donderdag  16.00 – 16.45 uur Freerunning groep 2 Willemijn de Noord en Melvin Greveling 

donderdag 16.45 – 17.30 uur Freerunning groep 3 Willemijn de Noord en Melvin Greveling 

donderdag  17.30 – 18.15 uur Freerunning groep 4 Willemijn de Noord en Melvin Greveling 

zaterdag 8.30 – 10.30 uur Turnselectie groep 1 Nienke IJmker en Inge Santing 

zaterdag 10.30 – 12.30 uur Turnselectie groep 2 Nienke IJmker en Inge Santing 

 
 

Instuifmiddag 10 september 

In het nieuwe seizoen organiseren we voor alle leden en hun vriendjes en vriendinnetjes een instuifmiddag 

op zaterdag 10 september. Noteer de datum alvast in je agenda. Nadere informatie volgt bij de start van 

het nieuwe seizoen.   

Voorbereiding uitvoering  

De uitvoeringscommissie is al volop in actie met de voorbereiding van de uitvoering. Een aantal ouders 
heeft al hulp toegezegd voor de aankleding, het benaderen van sponsoren en hulp op de dag zelf. Hier zijn 
we heel blij mee en tegelijkertijd doen we hierbij twee oproepen: 

1. We zoeken nog 2 personen die in september mee willen helpen bij het benaderen van enkele 
sponsoren. 

2. We zijn op zoek naar witte lakens.  
Als het je leuk lijkt om te helpen en/ of als je witte lakens hebt? Stuur dan een mail naar Margriet Luning via 
PR@vkwgym.nl. 
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Peutergym start weer in het seizoen 2016 - 2017  

Samen met de peuterspeelzaal en de kinderopvangorganisaties Topkids en Kabouterhoeve zijn we bezig 
met de organisatie van peutergym. We willen hiermee in het nieuwe seizoen starten. Ouders die 
belangstelling hebben kunnen alvast een mail sturen naar secretaris@vkwgym.nl.  
 

Kinderboeken Sanne  

Ben je nog niet uitgegymd en zoek je in de vakantie een passend leesboek? Onze 
gymvereniging heeft van Veltman Uitgevers een bericht ontvangen dat sinds eind mei twee  
boeken uitgekomen zijn voor turnfans. Namelijk ‘Sanne turnt zich naar de top’ en ‘Sanne 
gaat voor goud’.   

 

Kalender 

Activiteit  Datum Bijzonderheden 

Einde lessen seizoen 2015 -  2016 2 juli  

Start lessen seizoen 2016 - 2017 27 augustus   

Sportieve instuifmiddag 10 september MFA 

Grote clubactie Medio september  

Uitvoering 29 oktober  Sporthal Borkerkoel 

 

bestuur en leiding gymvereniging VKW 

wensen jullie allemaal een fijne zomervakantie 


